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คำช้ีแจงการส-งผลงานเพ่ือนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานพัฒนาคุณภาพ / ผลงานนวัตกรรม  

ในงานประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 17                                                                                                                

เร่ือง IC Update 2023 

Unite ICNs: Transform Theory through Experiences to IPC Best Practice 

ผนึกกำลัง ICN: นำทฤษฎีผ-านประสบการณlสู-การปฏิบัติการปoองกันและควบคุมการติดเช้ือท่ีเปqนเลิศ 

วันท่ี 6-8 กุมภาพันธl 2566 ณ.ศูนยlประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม- 

รูปแบบการประชุม onsite   

จัดโดย สมาคมพยาบาลด|านการปoองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

แห-งประเทศไทย และโรงพยาบาลนครพิงคl จังหวัดเชียงใหม- 

 

1. วิธีการส-งผลงานฯ   

    1.1 กรุณาส-งผลงานวิจัย (Research)  ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และผลงานนวัตกรรม (Innovation) 

เปqนบทคัดย-อทาง  www.thainapci.org  เท-าน้ัน โดยเลือกส,งให0ตรงกับประเภทของผลงานด0วยภายในวันท่ี                  

15 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น.  ท้ังน้ีจะไม-รับผลงานหลังจากวัน-เวลาท่ีกำหนดน้ี 

    1.2 ผลการพิจารณาจะประกาศผ-านทาง web site: www.thainapci.org ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2566  

    1.3 สอบถามข|อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการส-งผลงานวิชาการ ได|ท่ี โทรศัพทl  061-4635426 

2.แนวทางการเขียนบทคัดย-อเพ่ือส-งผลงาน 

    2.1 ผลงานวิชาการแบ,งเปDน 3 ประเภท คือ งานวิจัย (research) งานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และงานนวัตกรรม            

ท่ีเก่ียวข0องกับการปZองกันและควบคุมการติดเช้ือ  

    2.2 โดยบทคัดย,อผลงานวิชาการ ให0พิมพ\ในโปรแกรม MS word (โปรแกรม word จะช,วยนับคำให0) ตัวอักษร 

Angsana New ขนาด  16 จำนวน ไม, เกิ น  400  คำ บั น ทึ ก เปD น ช่ื อของเจ0 าของผลงานคน ท่ี  1 ตามด0 วย 

_ICNforum17.doc และในกรณีท่ีเปDนนวัตกรรมท่ีมีรูปภาพประกอบ ให0นำรูปมาต,อท0ายบทคัดย,อใน file เดียวกันรวม

เปDน 1 file  

   2.3 การส,งผลงานวิชาการ: ส,งผลงานทาง web site: thainapci.org เข0าไปในช,องการส,งผลงาน คีย\ข0อมูลตาม

คำแนะนำ attach file ผลงานวิชาการ และหนังสือผ,านการอนุมัติจริยธรรมการวิจัย (EC) ถ0ามี 

   2.4 บทคัดย,อผลงานวิจัย ผลงานพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรม จะต0องประกอบไปด0วยเน้ือหาตามหัวข0อย,อย

ดังต,อไปน้ี (ขอให0พิมพ\ในโปรแกรม MS word)   
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2.4.1 ผลงานวิจัย (Research)  

ก. ช่ือเร่ือง  

ข. ช่ือผู0วิจัย หรือคณะผู0วิจัย วุฒิการศึกษา พร0อมระบุช่ือหน,วยงานและช่ือผู0นำเสนอ (ต0องมี

พยาบาลร,วมในทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายช่ือ)  

ค. สถานท่ีปฏิบัติงาน /เบอร\โทรศัพท\ E mail address ท่ีติดต,อได0สะดวก 

ง. บทนำ : ความเปDนมาและความสำคัญของป�ญหา 

จ. วัตถุประสงค\ของการวิจัย 

ฉ. วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีการศึกษา : รูปแบบวิจัย กลุ,มตัวอย,าง เคร่ืองมือท่ีใช0ในการวิจัย วิธีรวบรวม

ข0อมูล การวิเคราะห\ข0อมูล 

ช. ผลการศึกษา : ผลการวิจัยท่ีตอบวัตถุประสงค\หรือคำถามการวิจัย 

ซ. สรุปและข0อเสนอแนะ : สรุปข0อค0นพบของผลการศึกษาและข0อเสนอแนะในการนำไปใช0 

    2.4.2 ผลงานพัฒนาคุณภาพ ( CQI)  

ก. ช่ือเร่ือง 

ข. ช่ือผู0จัดทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุช่ือหน,วยงาน และช่ือผู0นำเสนอ (ต0องมี

พยาบาลร,วมในทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายช่ือ)  

ค. สถานท่ีปฏิบัติงาน/ E mail address  เบอร\โทรศัพท\ท่ีติดต,อได0สะดวก  

ง. บทนำ : ท่ีมา/ป�ญหาท่ีทำให0ต0องทำการพัฒนาคุณภาพหรือแก0ไขป�ญหา  

จ. วัตถุประสงค\ ของการพัฒนาหรือแก0ไขป�ญหา 

ฉ. วิธีการดำเนินงาน : รูปแบบหรือแนวคิดวิธีดำเนินการพัฒนา การประเมินผล และการวิเคราะห\

ข0อมูล 

ช. ผลการดำเนินงาน ท่ีตอบวัตถุประสงค\ 

ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของการดำเนินงาน   

ฌ. บทเรียนท่ีได0รับ 

     2.4.3 ผลงานนวัตกรรม (Innovation)  

ก. ช่ือเร่ือง 

ข. ช่ือผู0จัดทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุช่ือหน,วยงาน  และช่ือผู0นำเสนอ (ต0องมี

พยาบาลร,วมในทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายช่ือ)  

ค. สถานท่ีปฏิบัติงาน/ E mail address  เบอร\โทรศัพท\ท่ีติดต,อได0สะดวก  

ง. บทนำ : ท่ีมา/ป�ญหาท่ีทำให0ต0องทำจัดทำนวัตกรรม  

จ. วัตถุประสงค\ ของการพัฒนานวัตกรรม 

ฉ. วิธีการดำเนินงาน : วิธีพัฒนานวัตกรรมและวิธีการใช0งาน  
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ช. ผลการดำเนินงานท่ีตอบวัตถุประสงค\ของการพัฒนานวัตกรรม อาจมีรูปภาพประกอบ โดยให0นำ

รูปไปต,อท0ายบทคัดย,อในโปรแกรม MS word  ได0เลย (รวมกันเปDน 1 file) 

ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของนวัตกรรมและอาจมีผลเชิงพาณิชย\ กรณีได0ดำเนินการต,อเน่ือง   

ฌ. บทเรียนท่ีได0รับ 

หมายเหตุ  

1. ผลงานท่ีส,งต0องเปDนเร่ืองท่ีเก่ียวข0องกับการปZองกันและควบคุมการติดเช้ือ  

2. บทคัดย,อท่ีไม,ได0เขียนตามหัวข0อและเกณฑ\ท่ีกำหนดจะไม,รับพิจารณา 

3. ผู0จัดทำผลงานให0ระบุเปDนบุคคล ไม,ระบุเปDนคณะกรรมการ และมีรายช่ือบุคลากรระดับวิชาชีพในการ

พัฒนาผลงาน 

4. ให0ใช0เทมเพตการเขียนผลงานวิชาการตามท่ีสมาคมฯ กำหนด โดยการดาวน\โหลดจากเว็บไซต\สมาคมฯ 

3. การประกาศผลการพิจารณา  การจัดทำโปสเตอรl และการนำเสนอด|วยวาจา 

         3.1 ทุกผลงานท่ีส,งมากรรมการฝ&ายวิชาการจะคัดเลือกตามเกณฑ7 และจะประกาศผลการคัดเลือกผ=าน 

Web site: www.thainapci.org ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2566 ผลงานท่ีได0รับการคัดเลือกจะต0องนำเสนอในการ

ประชุม ICN Forum คร้ังท่ี 17 

         3.2 ผู0ส,งผลงานวิชาการต0องจ,ายค,าลงทะเบียนการเข0าร,วมประชุม และต0องลงทะเบียนและชำระค,าลงทะเบียน

ภายใน 5 วันหลังประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (ถ0าไม,ลงทะเบียน ผลงานท่ีได0รับการคัดเลือกจะถือว,าสละ

สิทธ์ิในการนำเสนอผลงานโดยอัตโนมัติ) 

        3.4 ผลการพิจารณา แบ,งเปDน 2 ประเภท  

             3.4.1 การนำเสนอด0วยวาจา (oral presentation) มีท้ังหมด 9 เร่ือง คัดเลือกจากผู0ท่ีได0คะแนนสูงสุด 3 

ลำดับแรกของผลงานแต,ละประเภท ดังน้ี 

                     ก) ผลงานวิจัย (research)    3 เร่ือง 

                     ข) ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI)   3 เร่ือง 

                     ค) ผลงานนวัตกรรม (innovation)  3 เร่ือง  

             3.4.2 การนำเสนอแบบโปสเตอร\ (poster presentation) คัดเลือกจากผู0ท่ีได0คะแนนผ,านเกณฑ\ข้ันต่ำท่ี

กำหนด  ให0เจ0าของผลงานฯ ท้ังแบบวาจาและแบบโปสเตอร\ เตรียมโปสเตอร\สำหรับนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส\ 

        3.5 การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ  

      3.5.1 การนำเสนอด|วยวาจา ให0นำเสนอบนเวที ในวันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธl 2566 เวลา 13.00-14.30 

น.  โดยให|เวลานำเสนอและวิพากษl เร่ืองละ 15 นาที  ผู|นำเสนอต|องเตรียม power point presentation มา

นำเสนอบนเวที 

            3.5.2 การนำเสนอแบบโปสเตอรl ผู0ท่ีผ,านการคัดเลือกทุกคนให0เตรียมโปสเตอร\สำหรับนำเสนอในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส\ นอกจากน้ี คณะกรรมการจะคัดเลือกโปสเตอร\ท่ีได0คะแนนสูงและน,าสนใจ ทำการนำเสนอช,วง Poster 

round ในวันอังคาร 7 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ขอให0ผู0นำเสนอโปสเตอร\ท่ีได0รับการคัดเลือกเตรียมตัว
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นำเสนอในวันและเวลาดังกล,าว และขอให|ผู| ท่ีผ-านการคัดเลือกทุกคนส-งโปสเตอรlแบบ electronic file ให|

คณะกรรมการจัดการประชุมภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 โดยจะต|องใช|เทมเพตท่ีสมาคมฯ กำหนด โดยการ

ดาวนlโหลดจากเว็บไซตlสมาคมฯ (ในโปสเตอร\ต0องระบุช่ือผู0จัดทำด0วย) 

         3.6 การโหวดผลงานวิชาการแบบโปสเตอรl  โดยทางสมาคมฯ จะเป�ดให0ผู0เข0าร,วมประชุมโหวดผลงาน

วิชาการ ต้ังแต,วันท่ี 6 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 13.00 น. จนถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 24.00 น. หลังจากน้ันจะ

นับคะแนนโหวดเรียงจากคะแนนมากท่ีสุดลงไปจำนวน 5 ลำดับ กรณีท่ีมีผลงานนำเสนอด0วยวาจาอยู,ในลำดับท่ี 1 ถึง 

5 จะผ,านผลงานวิชาการน้ันๆ และเล่ือนผลงานวิชาการโปสเตอร\เปDนลำดับถัดไปข้ึนมาแทนให0ครบ 5 รางวัล โดยจะ

ประกาศผลงานวิชาการท่ีได0คะแนนโหวด 5 ลำดับ (Popular vote) ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ\ 2566 เวลา 08.30 น.  

        3.7 ค,าตอบแทน ผลงานวิชาการท่ีได|รับการคัดเลือก จะได0รับค,าตอบแทนดังน้ี  

      3.7.1 ค,าจัดทำโปสเตอร\สำหรับนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส\ เร่ืองละ 500 บาท  

3.7.2 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด0วยวาจา รางวัลท่ี 1 รางวัลละ 3,000 บาท  

3.7.3 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด0วยวาจา รางวัลท่ี 2 รางวัลละ 2,000 บาท 

3.7.4 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการนำเสนอด0วยวาจา รางวัลท่ี 3 รางวัลละ 1,000 บาท  

3.7.5 ค,าตอบแทนผลงานโปสเตอร\ Popular vote 5 รางวัล ๆ 500 บาท  

 

 

 

******************************************************** 

 

 


